
Impressora fotográfica de qualidade
profissional LCD a cores de 1,4’’ integrado



A Epson Stylus Photo R320 pemite-lhe imprimir
fotografias verdadeiras, de elevada qualidade,
em casa, em qualquer altura. De utilização rápida,
fácil e simples, graças a um LCD a cores de 1,4”
e suporte de cartão de memória – pode dar vida
às suas memórias em minutos.

A Epson Stylus Photo R320 permite-lhe
controlar a impressão fotográfica. Basta
introduzir o cartão de memória ou ligar
a uma câmara digital ou telefone com
câmara compatível1. Em seguida pré-
visualize, emoldure ou até corte e edite
as suas imagens no LCD a cores de 1,4’’
antes de as imprimir. Tudo isto sem ter
de utilizar um computador. 

Fotografias verdadeiras
Com a Epson Stylus Photo R320, as
suas impressões ganham vida com
notável qualidade fotográfica. Pode
captar detalhes fantásticos graças à
tecnologia de impressão Epson Micro
PiezoTM e à resolução de impressão
optimizada até 5760 dpi2. E com o
conjunto de tintas de 6 cores, as suas
impressões terão cores ricas e vivas e
tons suaves e reais. Agora pode obter
fotografias excelentes sem margens
até ao tamanho A4, o que ultrapassa
o laboratório fotográfico tradicional.

Resultados de longa duração
e económicos
As suas fotografias duram com a Epson
Stylus Photo R320. Com uma formulação
de tinta resistente, desenvolvida para
proteger contra a luz, a água e o ozono,
as suas imagens e memórias duram
mais tempo. 

E com 6 tinteiros individuais, é apenas
necessário substituir a cor que está
gasta, tornando a utilização de tinta
mais eficaz e a impressão fotográfica
em sua casa mais acessível.



Características principais

• Pré visualização de imagens com ecrã
LCD a cores de 1,4’’

• Impressão económica com 6 tinteiros
individuais

• Impressão directa a partir de todos os
cartões de memória mais populares,
câmaras digitais e telefones com
câmaras compatíveis1

• Nível de detalhe excelente com a
tecnologia de impressão Epson Micro
Piezo™ e até 5760 dpi2 optimizado

• Produza bonitas fotografias sem
margens até A4

• Imprima directamente para CDs e DVDs
compatíveis

• Ligação com interface USB 2.0 de alta
velocidade

• Personalizar imagens com software de
fácil utilização

Impressão sem computador
Imprimir sem computador torna-se simples
com a Epson Stylus Photo R320. Pode
imprimir as suas fotografias nos formatos
4 x 6’’, 5 x 7’’ e A4 a partir de todos
os cartões de memória mais populares
e PictBridge e USB DIRECT-PRINT
compatíveis com câmaras digitais. Pode
até imprimir sem fios a partir de telefones
com câmaras, computadores portáteis
e computadores com o adaptador
Bluetooth® opcional compatíveis. 

Para garantir que as suas imagens são
arquivadas e armazenadas de forma
segura, a Epson Stylus Photo R320 pode
ligar e fazer cópias de segurança para
unidades CD-R e Zip® compatíveis.

Ligar-se
A Epson Stylus Photo R320 é compatível
com PC e Mac, e inclui um conjunto de
software de fácil utilização para poder
melhorar e personalizar imagens.
Também inclui o Epson Print CD que
permite a impressão de imagens e
fotografias directamente em CDs e DVDs
compatíveis e criar capas de qualidade
profissional.

Imprima a partir de todos os
cartões de memória mais populares

Visualize, emoldure, corte
e edite imagens com o LCD
a cores de 1,4’’

1 Para impressão a partir de telefones com câmara é necessário o módulo opcional Bluetooth®
2 Em suportes adequados
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Apoio a clientes: 707 222 000
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Modelo
Tecnologia de impressão

Epson Micro Piezo™,

Monitor a cores
Tamanho Ecrã LCD a cores de 1,4’’

Qualidade de impressão

Velocidade de impressão
Texto a preto, A4 (Modo Económico)*1 15ppm

Texto a cores, A4 (Modo Económico)*2 15ppm

Fotografia da imagem da bicicleta, 10x15cm 39 segundos

(Modo de Fotografia)*3

Fotografia da imagem da bicicleta, A4 242 segundos

(Modo de Fotografia)*3

Formato do papel

Formato do papel

Peso do papel

Área de impressão máxima (mm)

Margem de impressão

Conectividade
Impressão directa

Cartões de memória

Bluetooth®

Armazenamento directo

Consumíveis
Preto T0481

Capacidade a preto

Cores
T0468 (Magenta Claro)

Capacidade a cores

Opções
Bluetooth®

Dimensões
Padrão (wxdxh) 498 x 264 x 225 mm

Operacional (wxdxh) 498 x 476 x 289 mm

Peso 6Kg

Nível de ruído
Consumo de energia
Normas

Garantia
Padrão 1 Ano de Garantia Padrão

Opcional Extensão para 3 anos

Sistema operativo
Compatibilidade

Interface

Mínimo recomendado
Requisitos do sistema CPU RAM Espaço em disco

Microsoft® Windows® 98 Pentium 166MHz 64MB 150MB

Microsoft® Windows® Me/2000 Pentium 166MHz 64MB 150MB

Microsoft® Windows® XP Pentium 233MHz 64MB 150MB

Mac OS®  9.1 Power PC G3 233MHz 64MB 150MB

Mac OS® X  10.2 Power PC G3 233MHz 128MB 300MB

Alimentador de folhas soltas para 120 folhas A4 (papel comum), 100 folhas A4 de 

Cabeça de impressão de 540 jactos (6 x 90 para Preto, Cião, Magenta, 

Amarelo, Cião Claro, Magenta Claro)

Até uma resolução optimizada de 5760 x 1440 ppp em papel adequado utilizando

RPM (Resolution Performance Management)

Epson Stylus Photo R320

Impressora fotográfica de jacto de tinta a 6 cores, cabeça de impressão 

Tecnologia Epson de gotículas de tamanho variável com Epson

Ultra MicroDot™ para gotícolas de 3pl

papel para jacto de tinta de qualidade fotográfica, 20 folhas de papel fotográfico ou brilhante, 15 envelopes

A4, 9 x 13cm, 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 30cm, 3.5 x 5", 4 x 6'',

5 x 8'', 8 x 10'', A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter

De 64 a 90g/m² (Papel Fotográfico Brilhante Ultra = 300g/m²)

89 a 216 x 89 a 1117.6 (parâmetros definidos pelo utilizador)

0 mm nas margens superior, esquerda, direita e inferior

Através da definição personalizada no controlador da impressora. Caso contrário, 3 mm nas margens superior, 

Também a margem inferior pode ser reduzida para 3 mm através das definições comuns das margens

esquerda, direita, 14 mm na margem inferior

PictBridge e USB DIRECT-PRINT suportados

CompactFlash® (I-II), xD-Picture Card™, SmartMedia™,

SD Memory Card, MultiMediaCard, Magic Gate Memory

Stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, IBM Microdrive™.

Adaptador necessário para Mini SD Card, Memory Stick Duo,

É necessário um adaptador Bluetooth® opcional3

Para unidades externas CD-R e Zip® compatíveis3

Memory Stick PRO Duo, RS-MMC 

400 páginas/A4 (a 360ppp, 5% duty)

T0482 (Cyan), T0483 (Magenta), T0484 (Amarelo), T0485 (Cyan Claro), 

400 páginas/A4 (a 360ppp, 5% duty por cada cor)

Adaptador de Impressão Fotográfica Epson Bluetooth®  USB3

Aprox. 42dB(A) (ISO 7779)

Aprox. 13W (para norma de tipo de letra ISO 10561)

Directiva EMC 89/336/EEC Compatível com ENERGY STAR

e Directiva de Baixa Tensão 73/23/EEC

Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP e Macintosh®

Correspondência cromática: Sistema Epson Colour Management incluído

nos controladores Microsoft® Windows® e Macintosh®: Microsoft®

Windows® 98 / Me / 2000 / XP ICM, sRGB (Microsoft® Windows® 

3Para ver a lista actualizada de produtos compatíveis, consulte a página Web local da Epson

98/Me/2000/XP), compatível com Apple ColorSync 2.0

Porta USB 2.0 (Hi-Speed) para ligações a PC e Mac e porta de USB 1.1 para ligação 

a unidades externas de CD-R ou Zip, equipamentos compatíveis com PictBridge, 

equipamentos compatíveis com USB Direct Print e adaptador Bluetooth® opcional3

*1 A4 Texto
Preto Memo

*2 A4 Texto
Cores Memo

*3 Imagem da
Fotografia
da Bicicleta

Nota Sobre Velocidades de Impressão:
A velocidade de impressão pode variar
dependendo das condições de impressão.

EPSON® é uma marca comercial registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações
de produtos e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem ser marcas
comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.




